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             سع ملقال التاا                      

 :ملخص الدراسة

حد  نكر دورها  وه  أالصيا قوة ماملية اليوي ا 

ااا ت عق اثبات وال فاظ م ق مكان ها  لكن الذي 

 حدل من ت يرات    العالب  وود هذه الدولة الق 

تبن  سياسات ملواجهة أي مراطر  مكن أا 

تواجهها    هضائها ارقليا  والذي تشكو هيه 

ن احتماليات انتوا  ال هد دات الالتماثلية الصيا م

إلق أراضاها  بما أا سالمة األراض   الصينية ه  

أكبر أولوية تدرجها ضمن أجندتها واسيراتيجياتها 

 األمنية الداالية.

م ق العكس من  لك الداو     مراحأ متودمة 

من النمو ااقتصادي واانفتاح م ق الخارج  

ت    البنية األمنية إضاهة إلق تداميات الت يرا

العاملية اله  أض ا غير واض ة إطالقا وقد اصبح 

انتوا  اررهاب والتطرف وتداميات انهيار األن مة 

الفا لة مواييا للعوملة وانتوا  رؤو  األموا  اله  

ا  مكن كبحها    مالب ا  زا  هيه الصراع 

والتناهس م ق ا ده بيا الدو  الكبرو  والصيا 

وة اقتصاد ة وم كرية كبرو    العالب بامتبارها ق

ملاها مواجهة  لك بحزمة اسيراتيجيات سنتعرض 

 ألهمها    هذا املوا .

األمن املجتمع   الرؤية الصينية  الكلمات الداللية:

 لألمن  ااسيراتيجية األمنية.

 

 
 

Abstract 

This article attempts to identify the 

Chinese strategy in south china’s 

sea, including south and south east 

Asia, it aims to show how China 

manage the relations in this area 

with approach based on creating 

good relationships with its 

neighbors. 

In addition, china wants to 

bringsecurityand stability to the region, in 

the last years itattends to be an official 

leader in east Asia area. China focuses on 

all of these pointsto the next challenge 

and tries to stand in world and be most 

powerful. 
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 حيلنا ال د ز من منطوة  رع قسيا     الجانب 

ااسيراتيج   م ق األدوار اله  تلع ها الدو  

ارقليمية أو مدد من الفامليا من اارج املنطوة 

   توجيه دهة الت يرات اله  تطرأ    منطوة بما 

 ؤثر ارتداد ا م ق مناطل أارو من العالب  إ  

سية تجذب هذه املنطوة     املجاات ال يا

واألمنية وااقتصاد ة ااهتماي ارقليا  والدول   

بالرغب من أنها ا تلوى الرواج الاليي إمالميا موارنة 

بالشرع األوسة اصوصا أنها تتكوا باألسا  من 

مجمومة من الدو  املرش ة لالنضماي إلق قائمة 

 الدو  الووو الكبرو واملؤثرة إقليميا ودوليا.

ة للن ل ارقليا  ترتلف قراء الدو  املكون

واملتناه ة حو  دور الوائد ارقليا   ههذا الدور 

 رتبة بمت يرات محددة ج راهيا واقتصاد ا  وإنما 

هناك م ائأ أارو تلوا ب اللها  وه  محأ 

تجا بات كبيرة بيا الدو  األطراف  من بينها اررل 

التاريخ  الذي ا  زا  إلق اآلا مهيمنا م ق العالقات 

ناك  ما  رالف جهود بعض الدو  لكبح الدولية ه

الياباا والصيا من تبوء تلك املكانة ارقليمية 

الشاغرة )الدولة الوائد( واله   مكن لها أا ت ير 

من نمة العالقات التوليد ة الوائمة م ق التحفظ 

حو  قوتا الياباا والصيا  مع وجود ميو  نحو 

 هذه األايرة  نحو نمة جد د لعالقات قائمة م ق

 املوار ة الوظيفية    البناء ارقليا .

ت عق الصيا إلق بناء مالقات ح نة مع دو  

الجوار  ااصة مع احتداي املناه ة مع جارتها 

الياباا حو  النفو  هاها  واله  تلوى رهضا كبيرا    

جوارها مل اماها املتعلوة بمويرحاتها الخاصة 

بتوسيع ممأ الجيش اليابانا من مفهوي الدهاع 

لذاتا الضيل للوياي بعمليات أكثر جرأة وتجاويا ا

ملنطل "امل املة"  وكذا ييادة حجب امل امدات 

الخارجية املمنوحة لعدد من الدو     جنوب  رع 

قسيا لضماا أمنها م ق امل توو ارقليا  لخلل 

مدد أكبر من ال لفاء الذ ن  مكن أا دمموا 

ية.األمر موقفها إياء ارتوائها ملصاف الدولة ارقليم

الذي تحاو  الصيا بناء اطة اسيراتيجية تدمب 

بها موقفها ومالقاتها للدهاع من مصال ها ال يوية 

املهددة    ظأ الت يرات اله   مكن أا تحدمها 

 اردارة األمريكية الجد دة     رع قسيا.

 أمهية الدراسة:

تعد منطوة  رع قسيا م ق أهمية كبيرة    

الووو الع اى م ق  ال ياسة الدولية إ  ت عق

إبواء حضورها هاها من اال  وسائأ متعددة 

يامل اهمة    مملية ال الي وال فاظ م ق األمن 

ملعالجة املشايأ امليرتبة من الخالهات امليرسبة    

 هذه املنطوة  ومليه تنطوي أهمية الدراسة   :

تتوهر الصيا    املنطوة م ق مالقات أمنية  -

لاها بتبن  اسيراتيجية إ جابية وتحاو  ال فاظ م

قائمة م ق توييع مصال ها وقوامدها. وإ  ترو أا 

تذسيس ن اي مالا  جد د ا  مكن له أا ي ت ن  

املنطوة من التفامالت الدولية  هإنها تعمأ جاهدة 

ربراي قدرتها م ق تذميا جوارها من املراطر األمنية 

من اال  دمب  بكة مالقات التعاوا أكثر تماسكا 

 بل.مما س

وت عق كذلك ألا تبوا م ق است ماراتها     -

جنوب  رع قسيا و التال  ضماا صيانة األمن 

وااستورار ارقليمييا    املنطوة بإبوائها ااوية 

من النلامات يالعمأ م ق ت وية الخالقات حو  

جزر سبرات   و اراسيأ م ال؛ هالبحول اله  تجر ها 

اج الصيا    بحر الصيا الجنوبا حو  استرر 

ال اي الطبيع  والصخري والنفة  جعلها تؤكد م أ 

هذا الطرح الوائب م ق ال ع  لضماا املصالح 
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 ااقتصاد ة والتجارية لها قبأ يأ ش  ء.

كما أنها تؤمن بذا البعد التوليدي لألمن ا  -

 كفا  وحده وااقتصاد ا  رتلف منه  من حيز 

األهمية  ومليه هإنه توليفة معودة تر ة بيا ما 

و اقتصادي وأمن  دوا وجود حدود حويوية ه

 للفصأ بينهما.

 هدف الدراسة:

ا  ك أا الدراسات العر ية ا تول  منطوة  رع 

قسيا حوها الطبيع   يونها ا ت ير نفس الت اؤات 

موارنة بالصراع الدائر    الشرع األوسة  لكن 

م ق نويض من  لك ا  مكن الت اض   منها 

ائأ الكبرو م أ البرنامج وااكتفاء بدراسة امل 

النووي الكوري الشمال  أو الصراع الذي  بري بيا 

الفينة واألارو حو  مدد من الجزر  وإنما  جب 

اليركيل م ق أنتتبع اانعكاسات املتبادلة للتفامأ 

بيا دو  هذه منطوة من العالب م ق بعضها 

البعض  ومن  لك تفحص األهمية الجوهرية اله  

قتصاد ة تتمتع بها أو التفاوت أض ا امل ائأ اا

ااقتصادي دااأ الدولة الواحدة  وكذا التحوات 

ال ياسية اله  تمر بها مدد من الدو  اآلسيوية  

و التال  هشرع قسيا منطوة مهمة للووو الكبرو    

العالب واله   نت ر منها أا تصبح مركز الت يير 

املحتمأ    اارطة الووو العاملية    امل توبأ 

 ملتوسة والبعيد.ا

 املشكلة البحثية:

تذتا معضلة ضماا األمن الووما بال د من حجب 

ال هد دات املحتملة له    طليعة الوضا ا الراهنة    

العالقات الدولية  إ  ا  زا  الخوف من اآلار 

ال مة البارية مند صياغة أي اسيراتيجية يانا  

تبدأ و   موابأ  لك هإا ال المة ارقليمية للدولة 

من جوارها وتنته  م ق األراض   الداالية لها م ق 

العكس مما ياا مليه الوضع    ال ابل هاستورار 

التروي يعد أمرا م ريا لتحويل أكبر قدر من 

املصالح    جان ها األمن  اصوصا  وا تصنع 

الصيا استثناء لهذا  حيز أا جوارها املضطرب  

 رع قسيا  حيز تيراكب املؤثرات ال لبية    منطوة

بصفة مامة وجنوب  رع قسيا بصفة ااصة  

ويطغق التنايع م ق العالقات الوائمة    املنطوة وا 

 زا  التوتر م تمرا رغب الجو الد موراطا الذي 

بدأ ي ود  رع قسيا منذ مود ن من الزمن  وه  

مناصر تحيلنا م ق طرح ت ؤات حو  الكيفية اله  

يجي ها األمنية   مكن اا تد ر بها الصيا اسيرات

و لك بناء م ق  معالجة املوضوع انطالقا من 

 ار كالية التالية:

ماهي دعائم وأبعاد التي تقوم عليهااالستراتيجية 

 ااومنية الصينية في شرق آسيا؟

وكشرح لهذه ار كالية  مكننا طرح األسحلة 

 الفرمية التالية:

ماه  معالب ااسيراتيجية األمنية الصينية     -1

 سيا؟ رع ق

هيما تتم أ أهداف الصيا    املنطوة؟ وماه   -2

 اآلليات امل تردمة لتفعيلها؟

كيف تعبر الصيا من توجهاتها األمنية  -3

 ارقليمية؟

نتناو  الفرضيتيا التاليتيا كحأ مبدئا لهذه 

 ار كالية:

نفيرض أا الصيا ت عق لتعزيز مكان ها كووة  -

اله   كبرو    العالب وا  مكنها  لك اا بشرع قسيا

تعد النوطة اله   جب أا تنطلل منها إ ا أرادت 

 تحويل أهداهها.

 رتبة تحويل األمن بصياغة اسيراتيجية  -

تشتمأ م ق مدة أبعاد من بينها توسيع دائرة 

العالقات ااقتصاد ة ارقليمية من اال  الل 

  بكة مالقات قوامها اامتماد املتباد .
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لدولية  ودي لنا التحليأ ال ياس   لألوضاع ا

الراهنة قراءات من اارتباط املوجود بيا 

التفامالت ال ياسية واألمنية وااقتصاد ة 

ملكونات الن اي الدول   ومن اال  اامتماد م ق 

مناهج تعطا الدراسة بعدا ح يا ويفككها 

"يمكانيا" بالتطرع الق يأ جوانب م بباتها وتحليأ 

هج التفامأ بيا هذه املت يرات  وهنا قد يعد من

دراسة ال الة األن ب ملعالجة م أ هذه ال واهر 

لتف يرها وتود ب حلو  لها انطالقا من نمو ج 

 محدد.

الصيا دولة تمكنا من تحويل الك ير امتمادا م ق 

اسيراتيجياتها التن يمية الداالية والخارجية  وهو 

أمر ليس بالهيا  ولتحليأ هذا النمو ج ابد من 

  ت عق لتحويوها من قراءة    نمة املصالح اله

اال  اامتماد م ق موار ة تنموية وأمنية حيز ا 

 مكن هصلهما هضال من تواطعهما كصفة إلزامية 

 بينهما.

من أجأ تحليأ هذه ار كالية حاولنا تناو  

 الدراسة    ثالل محاور  وه  ياآلتا:

 أولويات الصيا األمنية -

دمائب مواجهة التحد ات األمنية    جنوب  -

 يا رع قس

الصورة النمطية من الصيا اله  توارمها منها 

جوارها ارقليا  م ق انها دولة تملك قوة متعاظمة 

وتتطور باستمرار لكنها ا تلوى الوبو   هه  منذ 

امتماد سياسة الباب املفتوح تودما بشكأ اها 

لتصبح من بيا اهب الووو الكبرو    العالب  ويرجع 

تذثيرها م ق الفضأ    مركزها الدول  وحجب 

امل توييا ارقليا  والدول   إلق وتيرة النمو 

املت ارمة  هه  تحاو  ال فاظ م ق نمة 

ارصالحات باستمرار بهدف تص يح األوضاع وكذا 

تحجيب التما ز ااجتماع  الداا   بها من اال  

 اس هداف مشاريع متصلة بتطوير البنية التحتية.

ة أصبحا م ق جانب قار  اال  العشرية األاير 

الصيا أكثر إدرايا بمحيطها ارقليا  والعالا   

هاانفتاح    األسواع العاملية هو حتمية بالن بة 

لها  إ ا ما أرادت ترسيخ نف ها كووة ماملية  حيز 

تعتمد م ق جملة من ااسيراتيجيات وال ياسات  

إضاهة إلق قليات أارو ألجأ تعزيز مكان ها كووة 

الل  بكة تعاونية ودمب محورية  ببناء قوامد و 

الدو  النامية اقتصاد ا وإقامة است مارات 

أجنبية  واله  تم أ أحدو اهب العناصر اله  تتج ق 

هاها معالب مشاركة الصيا ورغب ها    اا تكوا 

 الووة األولق مامليا.

 املحور األول

 أولويات الصني األمنية

ما ه  األولويات األمنية بالن بة للصيا؟ وكيف 

إلق محيطها ارقليا  والدول ؟ بالن بة  تن ر

للصيا هإا األمر مرتلف  هه  ا تن ر إلق محيطها 

من ياوية ال هد دات الكالسيكية املحتملة  واله  

 مكن أا  كوا مصدرا لها  هفا ال احة الدولية 

هنالك جملة من األولويات العناصر اله  ت تذثر 

اب والجريمة بذهمية كبيرة لتذثيرها الكبير منها ارره

املن مة  وقضا ا األمن ارن انا  وانتشار أسل ة 

الدمار الشامأ  لكن الوادة الصينييا  ن روا 

لهذه امل ائأ استنادا من ياوية تذثيرها م ق 

الجوانب املجتمعية )الفور  التنمية ..(  مما  نتج 

طرد ا تذثيرا م ق م تويات ااستورار ال ياس   

 وااجتماع  الداا  .

ح األجندة األمنية للصيا قضا ا أكثر إل احا  تطر 

من وجهة ن ر داالية ومحلية  واله  تحوي م ق 

أم ق اهتماي ارتباطها املبا ر بم تويات 

ااستورار األمن  املجتمع   هه  مماد ااستورار 
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الداا     والضامن لل الي ااجتماع  الذي هو 

الش أ الشاغأ للوادة الصينييا موارنة 

ت وقضا ا األمن الالتكاهؤي اله  ت ير الرأي بم تويا

 العاي العالا .

 وثل الفكر األمن  الصين  الوضا ا األمنية  ات 

األولوية  اله  تضمن ها األوراع البيضاء لويارة 

الدهاع  حيز ترتبة باملعضالت ااجتمامية 

الق ارتباط ال الي  -الويارة-الداالية  وتعزوها 

د قائمة مراوف "بيجيا"   وتحد1الداا   بالتنمية

 املبا رة والرئي ية  واله  تنو ب إلق:

 ال ريات اانفصالية الداالية. -

 ال ريات النا طة    تا واا و ينجيانغ. -

 تحويل التنمية ااجتمامية وااقتصاد ة. -

 محاوات يمزمة ااستورار الداا  . -

يشمأ األمن املجتمع  الوضا ا اله  لها ارتباط وثيل 

نمية م ق امتبارها هواجس داالية  بالفور والت

موارنة بالتروي اله  تحية بالصيا واله  تشهد 

استورارا وتح نا مل وظيا    األوضاع األمنية منذ 

مشرية الا  ما يعطا انطباما باا قضا ا التنايع 

حو  مناطل الصيد والتجارب اله  تجر ها يوريا 

الشمالية ا تزا     موضع اهتماي أدنى من 

ة  هدو  املنطوة من ناحية ااستورار املنطو

ال ياس   وانتشار الد موراطية    أوساط ك يرة 

من  دة تذثير ااضطرابات  -نوما ما–وهو ما  حد 

 م ق ال لب واألمن الدولييا.

باملوابأ  تنتهج الصيا سياسات إصالحية تهدف 

إلق توليص حدة التذثيرات الخارجية ملاها  ومع 

لويات اله  قد تشكأ مراطر  لك تتوسع دائرة األو 

                                                 
جرا ا   :   الصيا مركز ناش ئ للووة العاملية" "بيتس جيأ   (1

هيرد  الووو الع اى وااستورار ااسيراتيج     الورا ال ادي 

  )أبوظب : مركز -رؤو متناه ة للن اي العالا –والعشرين 

 .242  (2113ارمارات للدراسات والبحول ااسيراتيجية  

بالن بة لها وتت ل أ تنايليا من حيز األهمية 

 واانعكا  الداا   م ق النحو اآلتا:

 درك الوادة الصينيوا بجد أا تعزيز  :اإلرهاب

ااستورار الداا   والنمو له مالقة بذمن املجتمع  

الذي أصبح مويرنا بشكأ مل وظ بوضا ا اررهاب 

   العالب  هيعمأ هؤاء م ق والتطرف اله  تنتشر 

امتماد اسيراتيجيات قائمة م ق ال فاظ م ق ن بة 

  رغب اانكماش الذي أصاب %7نمو توارب 

 %3 الذي حدد مند ن بة 2116ااقتصاد    سنة 

 إ  تتعامأ البالد بشكأ حذر 2تريليوا  واا( 2.18)

مع ااقتصاد العالا  يونه يشهد تولبات  د دة  

ة النمو املرجوة    ظأ ارتفاع مدد ما  ولأ من ن ب

الفوراء  بشكأ  وهر منااا مالئما لتناما نشاط 

 
ً
الجمامات اررهابية ااصة إ ا ما يانا مرتبطة

ّيو اارجية كنتاج طبيع  للشبكية اله  
 
بتن يماتو أ

ترسمها الجمامات اررهابية العاملية  حيز لب يعد 

 برقعة ج راهية معينة وإنم
ً
ا أصبح تذثيرها محصورا

 تمدد ويعرف ات اما وتطورا    الوسائأ 

امل تردمة بما أضحق  طرح معه معضلة أمنية 

حويوية رغب مدي إ الئها األهمية الوصوو موارنة 

 بامل ائأ الداالية من قبأ ال اسة الصينييا.

اررهاب    الفكر ااسيراتيج  الصين  له بعد 

لصيل بالتطرف الداا    اصوصا نشاط 

اي ور"  اله  تطالب باستواللها    جمامات "ا

غرب الصيا  واله  تنو ب إلق "ال ركة ارسالمية 

ليرك تاا الشرقية"  "من مة تحرير ترك تاا 

الشرقية"  واله  قاما بعدة ممليات م ل ة تراها 

 3ومن بينها: 11/3الصيا ا ترتلف من أحدال 

                                                 
، حسب موقع %6.7مند  2116حددت ن بة النمو ل نة ( 2

 "رويترز عربي"، في:

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKB

N16J08N 
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التفجيرات وحوادل قتأ أبرياء    ماصمة  -

 .(urumqi)ارقليب 

الوبض م ق صينييا من ااي ور    أه ان تاا  -

 اال  ال زو األمريكا.

  وهجوي    2118حوادل ااتطاف طائرة     -

 .2118مواطعة  ينجيانغ 

مراطر انضماي مواتليا من جمامات ااي ور  -

 1الق تن يب "دامش".

بناء م ق  لك  تر ة الصيا بيا أمنها الداا   

دي الق أراضاها واملراوف من انتوا  الفكر الجها

وهو ما قد ي بب لها اضطرابات ه     غنى منها  

هال هد د اررهابا يعد من الهواجس اله  تهدد 

 مبا رة سالمة أراضاها.

تدرك الصيا طبيعة  :أسلحة الدمار الشامل

جوارها اله  تشهد تكدي ا لألسل ةالنووية  الهند 

و اك تاا ويوريا الشمالية   واله  تشكأ ال يل 

وي املوارب للصيا و امتبارها أحد الدو  النو 

الخمس    مجلس األمن هإنها ملزمة بال فاظ م ق 

ال لب واألمن الدولييا  هتنررط    ممليات ال د 

كما مملا م ق  من الت لح واانتشار النووي 

ا هذا  بِّ
 
 
 
التذسيس للخطوات اله  من  ذنها أا ت

ن امل ار  وه  تعمأ م ق  لك بناء م ق مجمومة م

 2الرغبات:

 تح يا صورتها الخارجية -

 ااستجابة للض وط الدولية. -

                                                 

  صرحا ويارة الداالية الصينية أا حوال  2112   سنة  (1

شخص من الوي ور توجهو الق ج هة الوتا     سوريا  211

والعراع لالنضماي الق تن يب الدولة ارسالمية    العراع 

 والشاي  نوال من:

.slaati.com/2017/03/01/p718902.htmlhttps://www 

 .248-247جيأ  مرجع سابل       (2

التوهيل بيا التوجهات العاملية وااليلاي  -

بتطبيل ارجراءات العوابية ضد الدو  اله  تنشر 

 أسل ة الدمار.

وتول  الصيا قضية اانتشار النووي    "الباحة 

البحرية" لها أهمية م ا رة لالنتشار النووي    

رو من العالب  هذي محاولة رحدال مناطل أا

ت يير منيف    يوريا الشمالية جراء العوو ات اله  

 مكن اا تفرضها الدو  الكبرو م ق هذه األايرة 

ي ذي إمكانية تهد د ااستورار الداا   للصيا  

الذي ستلوى اارتدادات األولق لهذه العملية هود 

تصبح الصيا م رحا استوبا  موجات الهجرة 

جة حرب داالية او ت يير غير مح وب للن اي نتي

 ال ياس   وما لذلك من انعكاسات ملاها.

تذتا هذه امل ذلة    أسفأ : الدول الفاشلة

 اهتمامات الصيا ن را لة:

اا البيحة ارقليمية لشرع قسيا تحد دا منذ  -

مود ن من الزمن تح نا وضعي ها من الناحية 

نرراط    ااقتصاد ة  مما أتاح أماي الجميع اا 

سياسات ارصالح اله  انعك ا    استورار 

 األوضاع ال ياسية ن بيا.

املناطل الوريبة من الصيا ا تواجه مموما  -

مشايأ وتهد دات متصلة بانعكاسات ما ي اى 

 بالدولة الفا لة.

املبادئ والويب ال ضارية للصيا تعزي منطل  -

 مدي التداأ    الشؤوا الخاصة بالدو  األارو.

 ق الرغب من هذه العناصر اله  تحكب لكن م

اهتمامات الصيا  إا أنها سعا للتداأ 

دبلوماسيا واسترداي اآلليات ااقتصاد ة 

كمحاولة ل صر ااضطرابات    ميانمار  

أه ان تاا  ويوريا الشمالية  لكونها تشهد 

اضطرابات تهدد مبا رة ااستورار الداا   

 للصيا.



                  /جامعة ااوغوا                                زكريا بن سماعيلااوستاذ:                                                            االستراتيجية ااومنية الصينية في بحر الصين الجنوبي 

 عودي علي، جامعة ااوغوا د. لخضر زازة / أ. س

ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق رالراب ع مج  وان (. 14) عش                                  011      2714ج 

 املحور الثاين

التحديات األمنية يف جنوب شرق  دعائم مواجهة

 آسيا

تووي سياسة الدهاع الصينية م ق أسا  ال فاظ 

م ق ال يادة ارقليمية ومواجهة مصادر ال هد دات 

األمنية وااقتصاد ة الوومية الصينية  وم ق هذا 

األسا  تتبع الصيا سياسة دهامية تهدف إلق بناء 

قوة م كرية دهامية مؤهلة ملواجهة مصادر 

د د  ات الطابع غير التوليدي  بما أا التذهيأ ال ه

الوظيفا للووات الصينية ياا مصمما ملواجهة 

الوضا ا األمنية التوليد ة  هطموح الووة اال  

مرحلة الورا الواحد والعشرين  م أ تحد ا كبيرا 

لل زب اا يرايا الصين   حيز تشمأ ال ياسة 

شرين الدهامية الصينية ملرحلة الورا الواحد والع

 1إتباع الضوابة التالية: 

  ال فاظ م ق تماسك األمن الووما والوحدة

 الصينية.

 .ضماا مصالح الصيا    إقليب  رع قسيا 

  تحويل تنمية  املة ومن وة بشكأ م تداي

 للدهاع الوطن  والووات الصينية.

  تعزيز قدرات الووات امل ل ة    إطار

 املعلوماتية كنوع من التحد ز.

 تيجية م كرية للدهاع النشة.تنفيذ اسيرا 

     ان هاج اسيراتيجية نووية للدهاع من النفس

حا  وجود تهد د مماثأ    إقليا   رع قسيا أو    

 مناطل النفو  الصين     العالب.

  امل اهمة    تعزيز البيحة األمنية لشرع قسيا

 من أجأ تنمية ال لب وااستورار    املنطوة.

                                                 

1)The Peopole’s Republic of China Ministry of National  

Defense, Military white paper 2009, see : 

www.eng.mod.gov.cn/database/whitepaper/2009-

07/21/content_4006236.htm 

وي بهذه الضروريات  هاألمن الووما الصين  محك

و التال  تعد سياسة الدهاع الصينية تهدف إلق 

الل ثورة    امليداا الع كري من أجأ بلورة نربة 

قادرة م ق مواجهة مصادر ال هد د ارقليا  والرد 

م ق التوجهات العاملية للتطوير الع كري واله  

وحرب  1331بريت بشكأ واضح منذ حرب الخليج 

تعد الت تتماش ى  يوسوهو  ااصة إداا 

واصائص ال روب ال د  ة م أ ال روب 

ال الثية  ال روب النف ية  توظيف وسائأ ارمالي 

   ال رب وال رب الوانونية وغيرها من أنواع 

ال روب ال د  ة اله  أصبحا    الوقا الراهن 

أكثر احتمالية لل دول بفعأ التذثيرات امل تمرة 

 لل هد دات األمنية غير التوليد ة.

أهب هكرة تطرحها الصيا مواياة مع اط ها 

التحد ثية م ق قواتها الن امية هو تبن  

اسيراتيجية قائمة م ق تطوير بناء قوة بحرية 

تتماش ى وطموحاتها ألا تحاهظ م ق مكان ها كووة 

إقليمية وماملية    ظأ ن اي دول  ت وده  بكة 

معودة من التفامالت أهريها اامتماد املتباد  

  و التال  ترغب الصيا    أا تكوا لها قوة الكبير

بحرية ت اهب    ضماا تفوع اسيراتيج  إلق جانب 

امتالكها ألسل ة اسيراتيجية  هالبحر  بري كذحد 

أهب موامأ قوة الدولة اله  ركز ملاها 

الجيو وليتيكيوا وم ق رأسهب ألفريد ماهاا    

ورغب مدي أهمي ها بفعأ  2ن رية "قوة البحر" 

ر التكنولوج  الكبير إا أا ال هد دات األمنية التطو 

اله  بريت بعد نها ة ال رب الباردة أمادت طرح 

 م أ هذا التصور ااسيراتيج .

                                                 

2) Richard D. Fisher Jr, China’s Military 

Modernization: Building for Regional and Global 

Reach. London: Praeger Security International Advisory 

Board, 2008, p 172. 

http://www.eng.mod.gov.cn/database/whitepaper/2009-07/21/content_4006236.htm
http://www.eng.mod.gov.cn/database/whitepaper/2009-07/21/content_4006236.htm
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 Hu)أ ار الرئيس الصين  ال ابل هو جينتاو 

Jintao)  اطاب له قبأ مود املؤتمر العا ر   

إنه " نبغ   2116ملفوضية البحرية الصينية سنة 

قوة بحرية قوية تتكيف مع  أا ن عق لبناء

احتياجاتنا الع كرية    املهمة التاريرية اال  

هذا الورا الجد د و   هذه املرحلة الجد دة )...( 

وينبغ  اترا  ااستعدادات الاليمة للتحد ات 

الع كرية والتذكد من أا دور الووات سيكوا أكثر 

؛ هالصيا ترغب    أا تكوا مبادرة    1هعالية"

قليا  وال فاظ م ق جملة من املت يرات جوارها ار

الرئي ية    هذا الفضاء واله  تم أ ااهتمامات 

ااسيراتيجية الصينية اله  من املمكن تحد دها 

 2م ق النحو اآلتا:

 حراسة أمن املضا ل ااسيراتيجية. -

اربواء م ق حوض بحر الصيا الجنوبا االيا  -

 من املراطر والتحد ات األمنية املصنفة غير

 توليد ة.

ال فاظ م ق املوارد الصيد ة وتنمية املوارد  -

 املحيطية والبحز العلا     هذا الفضاء.

حما ة اطوط النوأ    جنوب  رع قسيا  -

واملحية الهندي ااصة    ظأ تزا د الورصنة 

البحرية ضمن هذا املحور الذي يعد اة نوأ 

 أساس   للصيا.

ن م ق أسا  هذه ااهتمامات  ترتبة هكرة تكوي

اسيراتيجية بحرية صينية قوية بفكرة أوتوهوا 

أي أا الطموح  3ب مارك "العلب  تبع التجارة" 

الصين  للعب دور بحري  رتبة بتنمية اقتصادها 

الذي يعتمد م ق النوأ البحري للموارد الطاقوية 

وال لع  همن وجهة الن ر ااسيراتيجية واألمنية 

                                                 

1) Ibidem. 

2) Ibid, p 173. 

3) Ibidem. 

لوحيد والهاي هإا البحر يعتبر املنفذ ااسيراتيج  ا

أماي الصيا  أي أا مصير الصيا مرتبة ك يرا 

بتكوين قوة بحرية تعتمد م ق تطوير الودرات 

البحرية الع كرية من جهة  ومن جهة أارو إقامة 

قوامد بحرية اارجية  حيز قاما الصيا ضمن 

هذا امل عق باقتناء حاملة طائرات من روسيا تعمأ 

وض الصيا م ق تطوير قدراتها  و املوابأ  تر

جملة من ااتفاقات من أجأ إقامة قوامد بحرية 

   املحية الهندي بشكأ  وايي اطوط نوأ النفة 

من  به الجزيرة العر ية والشرع األوسة و لك 

ضمن ما يعرف    الرؤية ااسيراتيجية الصينية بة 

 .String of Pearls"اية اللؤلؤ"

 

اريطة توضح اسيراتيجية اية  11شكل رقم 

 لؤاللؤ 

“China’s String of Pearls Ellis, -Chris Devonshire Source:

-see: http://www.china China Briefing,in  Strategy”,

briefing.com/news/2009/03/18/china%E2%80%99s-string-of-

pearls-strategy.html 

تووي اسيراتيجية اية اللؤلؤ م ق ر ة مالقات 

دد من الدو     هذا والداو     است مارات مع م

الفضاء حهى  مكنها تطبيل هذه ااسيراتيجية واله  

 4تشمأ:

                                                 

4) Harsh V. Pant, “China’s Naval Expansion in the 

Indian Ocean and India-China Rivalry”, in The Asia-
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الوامدة البحرية الصينية    بحر الصيا  -

 الجنوبا    جزيرة ها ناا.

 جزيرة وودي اله  تويب بها الصيا قامدة جوية. -

قامدة للتنويب من النفة ومراقبته    بحر  -

 الصيا الجنوبا.

   اليج البن ا  اله  است ال  املوانئ البحرية  -

 Kra Kanalتشمأ ااست مارات    يأ من: قناة كرا

وا مشابانغ بتا الند وموانئ للتجارة البحرية    

بورما )سيتوي  يويو  

( 7ZadetkyiKyunميرغوي  و Khaukphyuهيانغ  

وكذا ميناء  يتاغونغ ببن الدش  إضاهة إلق 

املشروع الصين  ببناء ميناء 

   سريالنكا الذي  تضمن Hambantotaهامبانتوتا

 ميناء لل اويات ومصفاة لتكرير النفة.

بناء قامدة بحرية وتزويدها بفرقة للمراقبة  -

 البحرية    غوادار بباك تاا.

الووامد البحرية الصينية     12شكل رقم 

 اسيراتيجية اية اللؤلؤ
 

Source:Abhi, “String of Pearls - Focus on Indian Ocean”, in India 

                                                                      

Pacific Journal: Japan Focus, see: 

http://www.japanfocus.org/-Harsh_V_-Pant/3353 

and World, see: http://abhijit-

suryawanshi.blogspot.com/2012/02/string-of-pearls.html 

تم أ هذه ااسيراتيجية بإقامة مالقات متينة 

واست مارات هامة مع الدو  املشكلة لهذه ال لوة 

ل ما ة ومراقبة مصال ها ااقتصاد ة  تحريا صينيا

من قرب إضاهة إلق ت هيأ الش ن والتفريغ من 

مضيوا هرمز و اب املندب وصوا إلق مضيل 

هالصيا ا ترو أا تهد د مصال ها غير  1ماايا 

توليدي  أي أا تعريض مصال ها للخطر ا  نتج 

من كثرة الورصنة البحرية ونشاط اررهاب هوة  

ل هد د التوليد ة ه  األارو تؤثر بأ إا مصادر ا

م ق مصال ها    جنوب  رع قسيا واملحية 

الهندي  وأي نزاع مع دولة م أ الهند قد  رهن 

تواصأ هذه املصالح بشكأ كبير    هذا الفضاء 

 ااسيراتيج  الهاي بالن بة للصيا.

 خامتة:

الوراءة ال ابوة للوضع األمن     جنوب  رع قسيا 

يا  حيلنا م ق أا الصيا تتبنى ح ب املن ور الص

مجمومة من العناصر ملواجهة أي تهد د محتمأ 

م ق أراضاها  ومليه أطلوا ال كومة الصينية 

"مبادرة ال زاي والطريل"  

حيز أا إدراك صناع الورار 

التحد ات األمنية  ألهمية

 ات األولوية بالن بة لها  

هااقتصاد دائما ما  ؤدي 

 دورا أساسيا    معالجة

مناع ال هد د  وموابأ 

امتمادها اسيراتيجية اية 

اللؤلؤ  هتدميب املنطوة 

مليار دوار  311بحوال  

وإمادة إحياء اة ال رير الود ب  هوضا ا 

اانتشار النووي واررهاب واألن مة ال ياسية 

                                                 

1) Ibidem. 
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الفا لة  مر مبر هذا البناء األمن   و التال  تكمن 

نية    بحر استجابة الصيا    اسيراتيجي ها األم

 الصيا الجنوبا بناء م ق:

الصيا أض ا أكثر إدرايا ملا  حصأ    العالب  -

من ت يرات و التال  أكثر اهتماما بم ائأ اررهاب 

 والجريمة املن مة.

التجمعات الدولية ه  األهداف اله  تعمأ ملاها  -

الصيا بمواجهة تحد اتها األمنية  و التال  العمأ 

ة التحد ات األمنية هو الجماع  واملشيرك ملواجه

أثر من ضروري لتفادي تجاوي املبادئ اله  تحكب 

 ال ياسة الخارجية الصينية.

امل امدات والبرامج الخارجية لدمب الدو   -

الفا لة ومواجهة أي تبعات سياسية  اقتصاد ة 

أو اجتمامية هو األمر الذي تبن  مليه الصيا 

 اسيراتيجي ها األمنية.

  اسيراتيجي ها األمنية تجاه ااستجابة الصينية  

الجوار  مر مبر مجمومة من العائب اله  ا تفرط 

هاها الصيا  ااصة العامأ ااقتصادي والل 

 بكة موسعة من الروابة ه     مجملها العناصر 

الفعالة والضرورية لتحويل األمن  هالت ير الذي 

سبتمبر جعأ صناع الورار  11حدل منذ أحدال 

يا بوضا ا تعتبرها الصيا وبشكأ أاص املهتم

أولوي ها وم ق رأ  أجندتها ياررهاب والتطرف 

الد ن  إضاهة إلق مشايأ أارو استعرضناها وهل 

املن ور الصين  مبر امل امدة ومواجهة ال هد دات 

بشكأ جماع  مما يعزي اآلليات ارقليمية كنمو ج 

هعا   تواهل ومبادئها الوومية سواء مبر من مة 

 .3اوا أو مبر قلية أسياا+ ن هاي للتع

 قائمة املراجع:

 الكتب:

جرا ا  هيرد  الووو الع اى وااستورار ااسيراتيج      -

  -رؤو متناه ة للن اي العالا –الورا ال ادي والعشرين 

أبوظب : مركز ارمارات للدراسات والبحول ااسيراتيجية  

2113 . 
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